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กรุงเทพ ฯ – โดฮา (กาตาร์)
พร้อ มกัน ที่ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ชั้น 4 ประตู ห มายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิ น
QATAR AIRWAYS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ กรุงปิ ซ่า โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR835
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
เดินทางถึง สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
โดฮา – ปิ ซ่า (อิตาลี) – หอเอนปิ ซ่า – ฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิ โอเร
– จัตรุ สั เดลลาซิญญอเรีย – สะพานเวคคิโอ
ออกเดินทางสู่ กรุงปิ ซ่า โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR135
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่ โมง)
เดินทางถึ งสนามบิ นปิ ซ่า เมืองปิ ซ่า ประเทศอิตาลี เมืองแห่ งศิลปะที่สำคัญของอิตำลี (เวลา
ท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง) นาท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
น าท่ า นชม หอเอนปิ ซ่ า (Leaning Tower of Pisa) สั ญ ลัก ษณ์ แ ห่ ง เมื อ งปิ ซ่ า 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลกยุ คกลาง เริ่ ม สร้างเมื่ อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่
ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้ นมา
และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึ้ นอีกจนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมดถึง 177 ปี โดยที่
หอเอนปิ ซ่านี้ กาลิเลโอ บิ ดาแห่งวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็ นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็ นสถานที่ ทดลอง
ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่วา่ สิ่งของสองชิ้ นน้ าหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทั้งสองชิ้ นจาก
ที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้ นพร้อมกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้ นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ ฟลอเรนซ์ (Florence) เมืองหลวงของแคว้นทัสคานี ที่ ได้รบั ขนานนามว่า
เป็ นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ มีโบราณสถานสาคัญ และมีทิวทัศน์ ตาม
ธรรมชาติ ที่ส วยงาม จนได้รับ การแต่งตั้งให้เป็ นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้เมื่ อ ปี ค.ศ.
1982 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 23 นาที ) นาท่านชม มหาวิหารซานตามาเรีย
เดล ฟิ โอเร (Santa Maria Dell Fiore) ฃมความยิ่งใหญ่ และอลังการของวิ ห ารที่ ใหญ่ เป็ น
อันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกัน
ได้อย่างงดงาม ชม จัตุรสั เดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่ งรายล้อมไปด้วยรูป
ปั้ น อาทิ เช่น รูปปั้ นเทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุ รุษเปอร์ซิอุสถื อหัวเมดูซ่า
(Perseus with the Head of Medusa), รูปปั้ นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่
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จากนั้ นนาท่านชม สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่มีมีรา้ นขายทอง และอัญมณี
อยู่ท้งั สองข้างสะพาน ให้เวลาท่านอิสระเลือกซื้ อสินค้าทั้งของฝาก ของที่ระลึก รวมทั้งสินค้า
แฟชัน่ นาสมัย
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั NOVOTEL FIRENZE HOTEL, FLORENCE หรือเทียบเท่า
ฟลอเรนซ์ – เวนิส เมสเตร้ – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส – จัตรุ สั ซาน มาร์โค
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ นาท่านเดินทางสู่ เวนิส เมสเตร้ (Venice Mestre) (ฝั ง่ แผ่นดินใหญ่) เมือง
ท่าโบราณ และเป็ นเมืองที่ ใช้คลองในการคมนาคมมากที่ สุด มีอาคาร ร้านอาหาร บ้านเมือง
แบบดั้งเดิ ม ริ ม คลอง ได้รับ ฉายาว่า เป็ นเมื อ งแห่ งสายน้ า และเมื อ งแห่ งสะพาน (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ท่ า เรือ ตรอนเคตโต้ (Tronchetto) เพื่ อ ล่ อ งเรื อ สู่ เกาะเวนิ ส (Venice
Island) ชมความสวยงามของ จตุ รัส ซาน มาร์โค (Piazza San Marco) จุ ด ศู น ย์ก ลางของ
เกาะเวนิ ส ที่ รายล้อมด้วยสถานที่ สาคัญหลายแห่ง อาทิ มหาวิหาร ซานมาร์โค (St. Mark’s
Basilica) เดิ ม เป็ นโบสถ์ ส่ ว นตั ว ของผู ้ค รองเมื อ งในสมั ย นั้ น, พระราชวัง ดอจส์ (Doge’ s
Palace), ลี โอเน่ (Lione) รูป ปั้ นสิ งโตตัวใหญ่ ติดปี กพร้อ มถื อหนั งสื อ ซึ่ งถื อ เป็ นสัญ ลัก ษณ์
ประจา เมืองเวนิ ส อิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย
*** ไม่ควรพลาดกับประสบการณ์ล่องเรือกอนโดล่า ชมเกาะเวนิ ส (ท่านที่สนใจ กรุณาติดต่อ
หัวหน้าทัวร์ มีค่าใช้จา่ ยเพิ่ม) ได้เวลาพอสมควร นาท่านล่องเรือสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง เมนูพิเศษ สปาเก็ตตี้ หมึกดา
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั APOGIA SIRIO HOTEL, VENICE MESTRE หรือเทียบเท่า
เมสเตร้ – เวโรน่ า - มิลาน – มหาวิ หารดูโอโม่มิลาน – แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานู
เอล II
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องเวโรน่ า (Verona) (ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 20 นาที )
เมืองที่ โด่งดังมาจากนิ ยายรักอมตะเรื่องเอกของ วิลเลี่ยม เชกส์เปี ยร์ ชื่อโรมิโอและจูเลียต
นาท่านชมย่านเมืองเก่า ที่ยงั คงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ นาท่านเดินเที่ยวชม จัตุรสั เออร์
เบ (Piazza delle Erbe หรือ Market's square) ที่รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์ วังเก่าของตระกูล
ที่ เคยปกครองเวโรน่ า เดิ นผ่ าน โรมัน อารีน่ า (Verona Arena) สนามกี ฬ ากลางแจ้งแบบ
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โบราณในสมัยนั้น แล้วนาท่านเยี่ยมชม บ้านของจูเลียต ถ่ายรูปกับระเบียงที่โรมิโอปี นเข้าหา
จูเลียต และรูปปั้ นสัมฤทธิ์จเู ลียต ปั้ นโดย N.Costantini ว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเรื่องความ
รักก็ ให้ไปจับที่ หน้าอกของจูเลียตนอกจากนี้ ภายในบริเวณกาแพงบ้านจูเลียตยังมีการเขียน
แสดงความรักกันมากมายจนแทบไม่เห็นสีกาแพงเดิม จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน
(Milan) เมืองใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตั้งอยู่ทางตอนเหนื อของ ประเทศอิตาลี มิ
ลานได้ชื่อว่าเป็ น เมืองแห่งแฟชัน่ ชั้นนาของโลกอีกเมืองหนึ่ ง เช่นเดียวกับปารีส และนิ วยอร์ค
อี ก ทั้งยังเป็ นศูน ย์ก ลางทางธุ รกิ จ ของประเทศอิ ตาลี อีก ด้วย (ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 2
ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองมิลาน ชม มหาวิหารดูโอโม่แห่งเมืองมิ
ลาน (Milan Duomo) มหาวิห ารแห่ งนี้ สร้า งโดยสถาปั ต ยกรรมแบบโกธิ ค ที่ ถื อ ว่ามี ความ
ใหญ่โตเป็ นอันดับสามของโลก เริ่ มสร้างในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 400 ปี
ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ ทาจากหินอ่อนจานวน 135 ยอด และ มีรูปปั้ นหินอ่อน
จากสมัยต่างๆ กว่า 2,245 ชิ้ น ยอดที่ สูงที่ สุดมีรูปปั้ นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอน
น่ า ตั้ง เป็ นสง่ า อยู่ อิ ส ระฃ้อ ปปิ้ งที่ แกลลอเรี ย วิ ค เตอร์ เอ็ ม มานู เอล (Galleria Vittorio
Emanuele II) เป็ นช้อปปิ้ งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN HOTEL ASSAGO, MILAN หรือเทียบเท่า
มิลาน–ลูเซิรน์ (สวิสเซอร์แลนด์)–สะพานไม้ชาเปล–อนุสาวรียส์ งิ โตหิน-อินเทอร์ลาเก้น
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องลูเซิ รน์ (ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 3 ชัว่ โมง 10 นาที ) เมื องตาก
อากาศริมทะเลสาบ ได้ชื่อว่าเป็ นหลังคาแห่งทวีปยุโรป เพราะมีเทือกเขาแอลป์ และภูเขาสลับ
กับป่ าไม้แทรกตัวอยูต่ ามเนิ นเขาและไหล่เขา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
น าท่ า นชม สะพานไม้ช าเปล เป็ นสะพานไม้ที่ เก่ า ที่ สุ ด ในโลก มี อ ายุ ห ลายร้อ ยปี เป็ น
สัญลักษณ์ของ เมืองลูเซิรน์ แวะถ่ายรูปกับ อนุ สาวรียส์ ิงโตหิน ที่แกะสลักอยูบ่ นหน้าผา ที่หวั
ของสิงโตจะมีโล่หซ์ ึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ ของสวิสเซอร์แลนด์ สร้างขึ้ นเพื่อเป็ นเกียรคฃติแก่
ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และความจงรักภักดีที่สละชีวิตในสงครามฝรัง่ เศส
มีเวลาให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้ อของที่ระลึก สินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกาหลากหลาย
ยี่หอ้ , ช็อคโกแลต, มีดพับ จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองตากอากาศ
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สวยงาม ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ ให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่
มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมื อง มี สวนดอกไม้เล็กๆ น่ ารักสร้างสีสันให้ตัวเมือ ง (ใช้เวลาเดิ นทาง
ประมาณ 1 ชัว่ โมง 20 นาที)
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั DU NORD HOTEL, INTERLAKEN หรือเทียบเท่า
อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาฟราว – จุงฟราวยอร์ค – ถ้าน้ าแข็ง –
เลาเทอร์บรุนเนน – ป่ าดา (เยอรมัน) – ทิทิเซ่
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็ น
ที่ ต้ังสถานี รถไฟขึ้ นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่ อปี คศ.2001 องค์การยูเนสโก
ประกาศให้ยอดเขาจูงเฟรา เป็ นพื้ นที่ ม รดกโลกทางธรรมชาติ แห่งแรกของยุ โรป (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 30 นาที) จากนั้นนาคณะนัง่ รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึ้ นพิชิตยอดเขาจูงเฟ
ราที่มีความสูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึ้ นสู่ยอด
เข า ท่ า น จ ะ ได้ ผ่ า น ช ม ธ า รน้ า แ ข็ งที่ มี ข น า ด ให ญ่ จ น ถึ ง ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ จุ ง เฟ ร า
ยอร์ค (Jungfraujoch) สถานี ร ถไฟที่ อ ยู่สู ง ที่ สุ ด ในยุ โ รป (Top of Europe) น าท่ า นชม ถ้ า
น้ าแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้สวยงาม อยูใ่ ต้ธารน้ าแข็งลึกถึง 30 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
อิสระให้ท่านได้สนุ กสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบน
ยอดเขา และที่ ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ ทาการไปรษณี ยท์ ี่ สูงที่ สุดในยุโรป ได้
เวลาพอสมควรน าท่ า นเดิ น ทางลงจากเขาจนถึ ง สถานี ร ถไฟเมื อ งเลาเทอร์บ รุ น เนน
(Lauterbrunnen) จากนั้ น น าท่ านข้ามพรมแดนเดิ น ทางเข้าสู่ เขต ป่ าด า หรื อ ที่ รูจ้ ัก กันว่า
Black Forrest ตั้งอยูใ่ นรัฐ Baden Wurttemberg เป็ นเมืองชายแดนระหว่าง เยอรมัน ฝรัง่ เศส
และสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นป่ าสนขนาดใหญ่ ครอบคลุมอาณาเขตกว่า 12,000 ตร.กม. ความ
ร่มรื่นและหนาทึ บของป่ าทาให้ได้รบั การขนานนามว่า “อุทยานแห่งชาติป่าดา” จากนั้ นนา
ท่านเดินทางสู่ เมืองทิทิเซ่ เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบทิทิเซ่ และเป็ นแหล่งพักตากอากาศชื่อดัง
ของเยอรมัน (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) นาท่ านชมนาฬิกากุ๊กกู สิ นค้าพื้ นเมื อง
หรือเพลิดเพลินกับการเดินเลือกซื้ อ นาฬิกากุ๊กกู และงานไม้แกะสลัก ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของ
เยอรมันตอนใต้ที่เสมือนเป็ นสัญลักษณ์ของชาวป่ าดา
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นาคณะเข้าสูท่ ี่พกั BOUTIQUE HOTEL, TITISEE หรือเทียบเท่า
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วันที่เจ็ด
เช้า

เที่ยง
14.30 น.

17.30 น.

วันที่แปด
01.10 น.
03.10 น.
13.20 น.

ทิทิเซ่ – ซูรคิ – ชมเมือง - สนามบินซูรคิ – โดฮา
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านล่องเรือชม ทะเลสาบทิทิเซ่ “LAKE TITISEE” (รายการพิเศษนี้ อาจมีความจาเป็ นที่
จะต้องงดการล่องเรืออันเนื่ องมาจากสภาพลม ฟ้ า อากาศ ไม่เอื้ ออานวย หรือเป็ นช่วง
เทศกาลสาคัญต่างๆ...ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแถมล่องเรือ) สัมผัสกับธรรมชาติ
อย่างใกล้ชิด ชมธรรมชาติที่สวยงามริมทะเลสาบและหมู่บา้ นทิทิเซ่ที่เป็ นแหล่งพักผ่ อนตาก
อากาศชื่อ ดังของเยอรมนี จากนั้ น น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งซู ริค เมื อ งใหญ่ แ ละศู นย์ก ลาง
เศรษฐกิ จที่ ส าคัญ ของประเทศสวิตเซอร์แ ลนด์ รวมทั้งยังเป็ นศูน ย์ก ลางทางการธนาคาร
การเงิน และตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็ นอันดับ 4ของโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง
30 นาที ) น าท่ า นชมย่ า นเมื อ งเก่ า LINDERHOF โบสถ์ ใ นสมั ย กลาง และมหาวิ ห าร
คู่บา้ นคู่เมือง กรอสมุนเตอร์ (Grossmunste Church) ซึ่งถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซูริค ถัด
มาคื อ โบสถ์อี ก แห่งหนึ่ ง มี ชื่อ ว่า Peterskirche หรื อ St.Peter’s Church โดยด้านบนสุ ดเป็ น
ที่ต้งั ของหน้าปั ดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก และโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) ที่
มีหน้าต่างกระจกสีอนั สดใสสวยงาม อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
***อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
นาเดินทางสู่ สนามบินนครซูริค เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ (ให้ท่านได้
ท าคื น ภาษี Tax Refund ก่ อ นเช็ ค อิ น ) อิ ส ระเลื อ กซื้ อสิ น ค้า ในร้า นค้า ปลอดภาษี ภ ายใน
สนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR096
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่ โมง)
โดฮา – กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR836
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************
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อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน
02-09 ธันวาคม 2559 67,900
23-30 ธันวาคม 2559 69,900
กาหนดการเดินทาง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี ) (เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

67,900
69,900

66,900
68,900

ราคา
พักเดี่ยว
ไม่รวม
เพิ่ม
ตั ๋ว
9,000 44,900
9,000 46,900

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองก่อนล่วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ามัดจา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่ อไป ...ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน

1.
2.

3.
4.

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อเดี่ยว
(Single) ,ห้ อ งคู่ (Twin/Double) และห้ อ งพัก แบบ 3 ท่ า น/3 เตี ย ง (Triple Room) ห้ อ งพัก ต่ า ง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่ ง
ถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจมีความจาเป็ นต้องแยก
ห้องพักเนื่ องจากโรงแรมนั้น ไม่ สามารถจัดหาได้ ทางบริ ษ ทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บเงิ น
เพิ่มเติมในกรณี ที่อาจมีการแยกห้องพัก
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมือง
เต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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5. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาด
กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่ งขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละ
ห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่ า จ้า งมั ค คุ เ ทศก์ ค อยบริ ก ารตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าธรรมเนี ยม+ค่าบริการยืน่ วีซ่าเชงเก้น (กรณีมีวีซ่าแล้วลดราคา 3,000 บาท)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่น ค่ าทาหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพ ท์ ค่าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 14 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 18 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลือ ทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ที่
รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการยกเลิกที่ บริษัท
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อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ
หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดย
มีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับ สายการบิ น หรื อ ผ่ า นตัว แทนในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศ จะไม่ มี ก ารคื น เงิ น มัด จ าหรื อ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ที่
รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิ เสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่า บริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศ
ที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนั กท่องเที่ยวทุ ก
ท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย
การบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ น ตราต่ า งประเทศ ค่า ตัว๋ เครื่ อ งบิ น ค่ า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เ กิน 100 มิลลิลิตร
ต่ อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่ เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ งมี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
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เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น อิตาลี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

หนังสือเดินทางเล่มปั จจุบนั ฉบับจริง มีอายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่ตา่
กว่า 2 หน้า (แนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย)
รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รูป ฉากหลังรูปต้องเป็ นพื้ นสีขาวเท่านั้น ห้ามสวม
แว่นตา (รูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ณ วันยืน่ )
สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายหน้าแรกที่มีเลขที่บา้ นคู่กบั ชื่อผูส้ มัคร)
สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
(กรณีผูห้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้า ให้แนบเอกสารมาด้วย)
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี กรณีเคยมีการเปลี่ยน)
สาเนาสูติบตั ร (กรณีผูเ้ ดินทางอายุตา่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์)
หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน / จดหมายรับรองการเรียน)
จดหมายต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันยืน่ จดหมายต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
(สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
 กรณี ผูเ้ ดินทางเป็ นเจ้าของบริษัท/ร้านค้า: หนั งสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราและเซ็นรับรอง
/ ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของกิจการร้านค้า
 กรณี พ นั ก งานบริ ษั ท : จดหมายรับ รองการท างานจากนายจ้า ง ระบุ ต าแหน่ ง วัน เริ่ ม งาน
เงินเดือน จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ
สถานทูตของแต่ละประเทศ จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหวั จดหมาย ตรา
ประทับ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน
 กรณีที่เป็ นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทางานจากหน่ วยงาน
 กรณีเกษี ยณอายุราชการ: สาเนาบัตรข้าราชการบานาญ / จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกับการ
เกษี ยณอายุ
 กรณีเป็ นนักเรียนนั กศึกษา: จดหมายรับรองการศึกษาฉบับจริง ระบุชื่อผูส้ มัคร พร้อมทั้งระบุ
ระยะเวลาหยุดเรียน / สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา
 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน/พ่อบ้านแม่บา้ น: จดหมายชี้ แจงตนเอง
หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เท่านั้น
 หนั งสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK GUARANTEE ฉบับจริงซึ่งออกจากธนาคารโดยตรง
ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่
เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยนื่ วีซ่า
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 หลักฐานการเดินบัญชี BANK STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ฉบับจริง ซึ่ งออกจากธนาคาร
โดยตรงมียอดเงินไม่ตา่ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน มีอายุไม่เกิน 15 วัน นั บ
จากวันที่ยนื่ วีซ่า
 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อพั เดทให้เป็ นปั จจุบันและต้องนามาแสดงแก่เจ้าหน้าที่สถานทูต
ในวันสัมภาษณ์
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกัน***
 บัญชีฝากประจา FIXED สามารถนามาแนบประกอบการยืน่ ได้ แต่ท่านต้องมีบญ
ั ชีหลัก
ในการยืน่ วีซ่าคือบัญชีออมทรัพย์ หากต้องการแนบบัญชีฝากประจา ต้องเตรียมดังนี้
o หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK GUARANTEE ของ บัญชีฝากประจา
ฉบับ จริ งซึ่ งออกจากธนาคารโดยตรง ระบุ ชื่อ เจ้าของบัญ ชีให้ค รบถ้วน (สะกดชื่อ นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยนื่ วีซ่า
 สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา ยอดเงินไม่ตา่ กว่า 100,000 บาท
กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา)
ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่า
การเขตหรืออาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ)
มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก
 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

กรณีรบั รองการเงินให้บุคคลในครอบครัว (บิดามารดา,บุตร,พี่นอ้ ง)ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 หนั งสือรับรองทางการเงิน BANK GUARANTEE ต้องระบุ ชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้
ใคร (ต้อ งระบุ ชื่ อ ผู ้ถู ก รับ รองในจดหมายด้ว ย) (สะกดชื่ อ -นามสกุ ล ให้ถู ก ต้อ งตามหน้ า
พาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่ยนื่ วีซ่า
 กรุณาแนบ สูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐานอื่นๆ (ฉบับจริงและสาเนา)
เพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์วา่ เป็ นคนในครอบครัวหรือสายเลือดเดียวกัน
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หมายเหตุ:
 ผูส้ มัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยนื่ คาร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้ วมือ
 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตออสเตรีย โดยประมาณ 15 วันทาการ
 หลังจากที่ผูส้ มัครได้ทาการยืน่ ขอวีซ่ากับทางศูนย์ยนื่ คาร้องขอวีซ่าออสเตรียแล้ว ทางสถานทูตไม่
อนุ ญาตให้ผูส้ มัครทาการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทาการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ กรณีใดๆ
ก็ตาม ดังนั้นหากท่านมีความจาเป็ นในการใช้เล่มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ขอ้ มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม
เชงเก้นเป็ นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยม
แผนที่การเดินทางเพื่อการยืน่ คาร้องขอวีซ่า
สถานที่ยนื่ คาร้องวีซ่า : ศูนย์ยนื่ คาร้องขอวีซ่า VFS ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถนนสีลม
การเดินทาง :
BTS สถานีศาลาแดง / MRT สถานีสลี ม

ใบกรอกข้อมูลคาร้องขอวีซ่าเชงเก้น ออสเตรีย
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!!! ผูส้ มัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด !!!
1. ชื่อ-นามสกุลปั จจุบนั ......................................................................................................................
2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี่ยน).......................................................................................
3. วัน-เดือน-ปี เกิด............................................................................................................................
4. สถานที่เกิด(จังหวัด).........................................ประเทศ................................................................
5. สัญชาติปัจจุบนั ................................สัญชาติโดยกาเนิ ด(หากต่างปั จจุบนั )....................................
6. เพศ
ชาย
หญิง
7. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
แยกกันอยู่
8. หมายเลขบัตรประชาชน....................................................
9. ประเภทของพาสปอร์ต
พาสปอร์ตธรรมดา
พาสปอร์ตราชการ
พาสปอร์ตอื่นๆ ระบุ.................
10. หมายเลขพาสปอร์ต..............................................
วัั นที่ออก.......................วันหมดอายุ.......................สถานที่ออก......................................
11. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ติดต่อได้สะดวก)............................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ................
12. เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................อีเมลั์ ............................................................
13. อาชีพปั จจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตาแหน่ ง หรือระดับชั้นการศึกษา
...........................................................................................................................................
14. ชื่อสถานที่ทางานปั จจุบนั / สถานศึกษา ชื่อที่อยู.่ ...............................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .................
เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ์...............................................................
15. วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้รบั ประเทศ.........................ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่...................ถึงวันที่........................
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)...............................................................
17. ความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูส้ มัคร
ตัวผูส้ มัครเอง
มีผูอ้ ื่นออกค่าใช้จา่ ยให้ ระบุ.............................................................................................
18. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน...............................................ความสัมพันธ์............................
การพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ เป็ นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็ นเพียงตัวกลาง
ในการอานวยความสะดวกและบริการด้ านเอกสารให้ แก่ผ้ เู ดินทางเท่านัน้
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